JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL PODARI

PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 15.02.2018

în şedinţă ordinară a Consiliului Local Podari
din Dispoziţia nr. 79 / 08.02.2018 a Primarului comunei, Gheorghiţă Constantin

Secretarul comunei Podari, face prezenţa consilierilor şi constată că sunt prezenţi 15
consilieri locali din 15 convocaţi.
La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi secretarul.
Preşedinte de şedinţă este dl. Păunescu Teofil, ales pentru un mandat de trei luni
( dec.2017 – febr. 2018 ) în cadrul şedinţei din data de 19.12.2017 , potrivit Regulamentului.
Preşedintele de şedinţă preia conducerea acesteia . Se constată că a fost luat la cunoştinţă
conţinutul procesului-verbal al şedinţei din data de 1 februarie 2018, nu sunt obiecţiuni şi se supune
aprobării Consiliului Local. Procesul-verbal este aprobat în unanimitate de voturi .
Se dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nr.de personal, organigrama şi statul de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Podari în anul 2018
3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 504/2013
având ca obiect spaţiul în suprafaţă de 52,89 mp situat în comuna Podari sat Branişte
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Compartimentului de asistenţă socială şi stare civilă pentru activitatea de asistenţă socială
organizată la nivelul comunei Podari
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli în anul 2018
al SC Servicii Publice Podari SRL
6. Proiect de hotărâre privind luare act de Decizia nr. 7 / 12.01.2018 şi de Raportul de control nr.
1191/15.12.2017 emise de Curtea de Conturi a României- Camera de Conturi Dolj în urma
acţiunii de control la SC Servicii Publice Podari SRL
7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei
Podari pentru un mandat de 3 luni
8. Diverse
Se supune la vot ordinea de zi. Votat în unanimitate.
Dl. Primar, arată că pentru punctul 6 din Ordinea de zi a invitat pe dl. administrator Băbălău
Costinel pentru a face prezentarea documentelor care sunt supuse analizei Consiliului Local. Se face
propunerea de a se discuta cu prioritate punctul 6. Se acordă vot în unanimitate.
În urma votului acordat, ordinea de zi devine următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind luare act de Decizia nr. 7 / 12.01.2018 şi de Raportul de control nr.
1191/15.12.2017 emise de Curtea de Conturi a României- Camera de Conturi Dolj în urma
acţiunii de control la SC Servicii Publice Podari SRL
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea nr.de personal, organigrama şi statul de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Podari în anul 2018
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 504/2013
având ca obiect spaţiul în suprafaţă de 52,89 mp situat în comuna Podari sat Branişte
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Compartimentului de asistenţă socială şi stare civilă pentru activitatea de asistenţă socială
organizată la nivelul comunei Podari
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli în anul 2018

al SC Servicii Publice Podari SRL
7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei
Podari pentru un mandat de 3 luni
8. Diverse
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.
Primul punct din ordinea de zi
Se dă cuvântul domnului administrator Băbălău Costinel. Acesta face prezentarea în detaliu a
prevederilor Deciziei nr. 7/2018 a Curţii de Conturi.
Domnii consilieri solicită informaţii suplimentare iar dl. Băbălău Costinel răspunde. Dl. consilier
Dumitru Gheorghe precizează că sunt termene de realizare şi e bine să se respecte. Se vor respecta, dl.
administrator dă garanţii că va face acest lucru.
Se supune la vot punctul 6.
Având în vedere Raportul cu nr. 1616/48/3/14.02.2018 întocmit de către Secretarul comunei Podari
precum şi Adresa cu nr.172 /14.02.2018 a SC Servicii Publice Podari SRL, prin administrator,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 15.02.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu
unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.20, având următorul cuprins:
Art.1. Se ia act de
Decizia nr. 7 / 12.01.2018 şi de Raportul de control
nr. 1191/15.12.2017 emise de Curtea de Conturi a României- Camera de Conturi Dolj în urma acţiunii
de control la SC Servicii Publice Podari SRL, prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre din care
face parte integrantă.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP – şi
SC Servicii Publice Podari SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul doi din ordinea de zi
La acest punct, se solicită prezenţa în sală a doamnei contabil Zaharia Marinela pentru a face
prezentarea bugetului local pentru anul 2018.
Doamna contabil, pe baza Raportului de specialitate întocmit, prezintă bugetul şi sursele de
finanţare pe cele două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare. Sunt citite toate
sumele precizate în proiectul de hotărâre.
Se supune la vot.
Având în vedere Raportul nr. 1627 din 14.02.2018 întocmit de către Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate-buget,
Văzând adresele Ministerului Finantelor Publice cu nr. CRR-TRZ 2267/2018 privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si a cotelor din impozitul pe venit pe anul
2018 pe trimestre, Adresele cu nr. 1549, 1550/26.01.2018 ale Consiliului Judetean Dolj privind
sumele repartizate prin Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 2 / 2018 cote si sume defalcate din
impozitul pe venit si pentru echilibrarea bugetelor, dar si sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată
pentru drumuri comunale, Adresa cu nr. 379/12.02.2018 a Scolii Gimnaziale Podari privind
repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA primite de la Ministerul Finantelor Publice
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 15.02.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.21, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, astfel:
TOTAL VENITURI- 13933 mii lei ( Total venituri - 6933 mii lei şi prevedere bugetară proiecte –
7000 lei )
EXCEDENTUL ANULUI 2017 UTILIZAT IN ANUL 2018- 1650 mii lei
TOTAL BUGET ANUL 2018 - 15583 mii lei, din care:

( 1). Sectiune de functionare- 6105 mii lei
Venituri- 6105 lei
Cheltuieli- 6105 lei structurate astfel:
-cap.51.02-administratie – 2629 mii lei
-cap.54.02- serv. publ.- 55 mii lei
-cap.55.02- dobanzi aferente datoriei publice interne - 300 mii lei
-cap.61.02- ap. civ.- 412 mii lei
-cap.65.02- invatamant- 513 mii lei
-cap.66.02-servicii de sanatate publica - 56 mii lei
-cap.67.02- bibl. si camin cult, asoc sportiva – 334 mii lei
-cap.68.02- asist. sociala – 1026 mii lei
-cap.70.02- serv. si dezv. publ. - 483 mii lei
-cap.74.02- salubritate- 250 mii lei
-cap.84.02- transporturi- 47 mii lei
TOTAL CHELTUIELI sectiunea de functionare = 6105 mii lei
(2). Sectiunea de dezvoltare - 1650 mii lei ( excedentul sectiunii de dezvoltare, alocarea sumelor
de cofinanţare primite de la Consiliul Judetean Dolj în suma de 168 mii lei, suma de 660 mii lei
alocată de la bugetul local pentru rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanţarea proiectelor
cu finanţare UE precum si prevedere bugetară pentru proiectul în derulare ”Acţiuni comunitare pentru
combaterea excluziunii sociale ” în suma de 7000 lei), structurate astfel:
- la cap. 51.02 – 930 mii lei (+7000 lei prevedere bug)
- la cap. 61.02 – 40mii lei
- la cap. 65.02 – 455 mii lei
- la cap. 68.02 – 100mii lei
- la cap. 70.02- 103 mii lei
- la cap. 74.02- 810 mii lei
- la cap. 83.02- 140 mii lei
TOTAL CHELTUIELI secţiunea de dezvoltare = 2478 mii lei, la care se adaugă prevederea
bugetară în sumă de 7000 lei pentru derularea proiectului ”Acţiuni comunitare pentru combaterea
excluziunii sociale ”.
Art.2. Se aprobă programul investiţiilor publice pe anul 2018, Anexă 1 la buget.
Art.3. Se aprobă programul achiziţiilor publice în anul 2018, Anexă 2 la buget.
Art.4. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIP,
Compartimentul activităţi sociale şi stare civilă, Compartimentul activităţi agricole, Compartimentul
urbanism şi amenajarea teritoriului, Compartimentul Cultură, Compartimentul deservire generală,
Compartimentul situaţii de urgenţă, Compartimentul protecţia mediului, Şcoala Gimnazială Podari şi
Centrul de zi pentru copii în comuna Podari, judeţul Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Punctul trei din ordinea de zi
Având în vedere Raportul cu nr. 1468 din 09.02.2018 întocmit de către Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul Personal prin care se propune aprobarea nr. de personal, organigrama şi statul de
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Podari în anul 2018,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 15.02.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.22, având următorul cuprins:
Art.1 Se aprobă numărul de personal, organigrama și statul de funcții al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Podari, pentru anul 2018, conform Anexelor nr.1-4 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei Podari prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIP, Comp.
activităţi sociale şi stare civilă, Comp.activităţi agricole, Comp.Serviciul voluntar situaţii de urgenţă,
Comp. protecţia mediului, Comp. deservire generală, Comp.Cultură, Comp. urbanism şiamenajarea
teritoriului, Comp. consilier primar, Comp. implementare proiecte finanţate din fonduri externe

neramburasile, Centru de zi pentru copii în com. Podari, vor duce la indeplinire prezenta hotărâre,
care se va publica şi pe sit-ul instituţiei: www.podari.ro/primaria.html

Punctul patru din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 935 din 14.02.2018
întocmit de Serviciul CBTIESAIP _
Compartimentul taxe şi impozite,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 15.02.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.23, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 1 an de la data expirării a contractului de
închiriere nr. 504/ 22.01.2013 modificat prin Act adiţional nr. 5 / 06.02.2017 încheiat cu Cab. Medic
de Familie, Dr. Velişcu Daniela Irina, având ca obiect spaţiul în suprafaţă de 52,89 mp. situat în com.
Podari sat Branişte.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Podari să semneze actul adiţional la contractul de
închiriere nr. 504/22.01.2013, modificat şi completat.
Art.3 Primarul comunei Podari , prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIP
Compartimentul contabilitate-buget, Compartimentul taxe şi impozite şi d-na. Dr. Velişcu Daniela
Irina, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul cinci din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 1615 / 14.02.2018 întocmit de către Compartimentul activităţi
sociale şi stare civilă,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 15.02.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.24, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă
socială şi stare civilă pentru activitatea de asistenţă socială organizată la nivelul comunei Podari în
forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art.2 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul Personal, Compartimentul Contabilitate- Buget, Compartimentul achiziţii- investiţii,
Compartimentul activităţi sociale şi stare civilă, Asistentul medical comunitar vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, care se aduce la cunoştinţa publică.
Punctul şase din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 1614/48/2/ din 14.02.2018 al Serviciului CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate – buget precum şi Adresa cu nr.171 /14.02.2018 a SC Servicii Publice
Podari SRL, prin administrator,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 15.02.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.25, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli în anul 2018 al SC Servicii Publice
Podari SRL, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP Compartimentul contabilitate – buget şi SC Servicii Publice Podari SRL, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Punctul şapte din ordinea de zi
La acest punct se fac propuneri. Dl. consilier Dumitru Gheorghe propune pe dl. Dragotă Stancu.
Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot.
Având în vedere Raportul cu nr. 1638 din 15.02.2018 întocmit de Secretarul comunei Podari ,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 15.02.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari
adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.26, având următorul cuprins:
Articol unic. Se alege ca preşedinte de şedinţă a Consiliului local al Comunei Podari pentru un
mandat de 3 luni, în lunile martie - mai 2018, domnul DRAGOTĂ STANCU.
Punctul opt din ordinea de zi. Diverse.
Se pun în discuţia Consiliului Local Podari următoarele cereri:
-cererea nr. 9695 / 16.11.2017 a preotului-paroh Toma Dumitru
-cererea cu nr. 8363 / 17.10.2017 a preotului-paroh Alexie Eugen
-cererea cu nr. 10500/12.12.2017 a preotului-paroh Stan Marin
-cererea cu nr. 10688 / 18.12.2017 a preotului-paroh Stuparu C-tin.
Se solicită prezenţa în sală a doamnei contabil Zaharia. La întrebarea dlui. primar, aceasta
precizează că are disponibil suma maximă de 80 mii lei.
Consiliul Local Podari analizează separat fiecare cerere.Se aprobă următoarele alocări:
-25.000 lei pentru biserica din Podari. 30.000 lei pentru Livezi. 3.000 lei pentru Gura Văii şi
5.000 lei pentru Branişte.
Se face precizarea că toţi banii vor trebui decontaţi pe bază de document justificativ. Dl. primar
arată că legislaţia e destul de neclară cu privire la alocare sumelor către biserică.
Secretarul arată că pentru ridicarea unor capele mortuare există legislaţie separată. Rămâne de
verificat dacă prin Consiliul Local se poate aduce o contribuţie.
Dl. Dragotă Stancu arată că o construcţie de genul acesta necesită sume mai mari. Dl. primar
precizează că a avut discuţii prealabile cu preoţii cu privire la dimensiunile acestor construcţii şi la
costurile aferente.
Dl. Dumitru Gheorghe întreabă cum e posibil să se facă o selecţie sau o comparaţie între preţule
de achiziţie al unui astfel de serviciu pentru construcţii, dacă vin două devize diferite de la biserică.
Se fac înscrieri la cuvânt: dna. Georgescu Luminiţa, dl. Păunescu Teofil, dl. Bresteanu Dumitru.
1.dna.Georgescu Luminiţa: sesizează aceeaşi problemă ca în anul 2017. Când se introduce gaz pe
strada Frasinului.
Dl.primar invită pe dl.viceprimar să răspundă. Dl.viceprimar precizează că în anul 2018 sunt
prevederi bugetare pentru 2 străzi deja aprobate: Vâlcu şi Cătăneşti. În zona în care doreşte
dna.Georgescu sunt aprox.5 case care doresc racordarea. Dna.consilier arată că pe strada Frasinului nu
sunt condiţii decente de trai. Precizează că 2-3 case ar fi de acord să se racordeze.
Dl primar specifică faptul că : conducta de gaz se termină la poarta Mănăstirii. De acolo până la
locuinţa dnei.consilier sunt cam 700 m iar beneficiari ar fi 10-12 familii. La 700 m, cu contribuţie
primărie, ar fi cam 5-600 milioane.
Dna.Georgescu solicită să se găsească soluţii.
Dl.primar exprimă ideea că singura şansă poate veni în anul 2019 de la un investitor străin care
va fi principalul contributor la bugetul local. Cât despre gaze, deocamdată sunt depuse documentaţiile
pentru zona: Colonie, Blocuri, din iniţiativa cetăţenilor.
2. dl. Păunescu Teofil propune convocarea la şedinţe şi prin SMS. Motivul : apelurile se pot pierde.
Propunerea este agreată, Secretarul UAT va lua măsuri.
A doua sesizare a dlui.consilier este reluarea sesizării din ianuarie cu pârâul Prodila, la Canal.
Dl primar intervine telefonic la reprezentanţii ABA Jiu. Luni la ora 9.00 va fi prezent la Primărie cel
care se ocupă.

Doamna consilier Georgescu Luminiţa solicită acord să părăsească sala de şedinţă. Se acceptă.
3.Dl.Bresteanu dumitru întreabă dacă pe strada Industriilor se introduce canalizare. Dlprimar cere o
lămurire a amplasamentului. După ce se confirmă locaţia, dl. primar dă asigurări căexact în locul
respectiv se va pune un cămin.
Lucrările s-au declarat închise.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Păunescu Teofil

Secretar,
Dinu Camelia

